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secretariaat Rillaar  Kortakker 2 – 3202 Rillaar  - 016/56 85 03    
    contact@habk.be • afwezigheden@habk.be
secretariaat Diest             Citadel – 3290 Diest – 013/32 55 65 
    secretariaat.diest@habk.be 
secretariaat Werchter  St. Jansstraat 85 – 3118 Werchter – 016/60 68 95   
    rotselaar@habk.be 
secretariaat Testelt  Hulst 16 – 3272 Testelt – 0499/770832  
    habk@scherpenheuvel-zichem.be

Directeur :  kim.deboes@habk.be  
Leerkracht : voornaam.naam@habk.be
www.habk.be
FB: Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst

CONTACT
3DE GRAAD,  4DE GRAAD EN SPECIALISATIE

+18

PRAKTISCHE INFO

schooljaar 2021 -2022

Hervatting van de lessen op dinsdag 1 september 2021 

Vrije dagen van het 1e trimester :
 Herfstvakantie: maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 
      Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021      
      Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

Vrije dagen van het 2e trimester :
 Krokusvakantie: maandag 28 tot en met zondag 6 maart 2022    
 Paasvakantie: maandag 4 tot en met zondag 18 april 2022
  
Vrije dagen van het 3e trimester :
 - woensdag 25 mei 2022  (pedagogische studiedag)
 - donderdag 26 mei 2022  (Hemelvaart)
 - vrijdag 27 mei 2022  (facultatieve vakantiedag)
 - zaterdag 28 mei 2022  (facultatieve vakantiedag)
 - maandag 6 juni 2022  (pinkstermaandag)

Zomervakantie: vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022



 Extra Covid19 info
o Gebruik de juiste in- en uitgang
o Volg de pijlen die leiden naar je atelier
o Ontsmet je handen
o Hou afstand 
o Volg de veiligheidsmaatregelen in je atelier
o Het dragen van een mondmasker in de academie is verplicht
o Buiten is het dragen van een mondmasker niet verplicht
o	 Koffiepauzes	gaan	buiten	door

AFSPRAKEN
3DE GRAAD, 4DE GRAAD EN SPECIALISATIE

Wat te doen bij een mogelijke covid-19 besmetting....
- Wie ziek wordt in de academie, verlaat het atelier. 
- Neem contact op met uw huisarts en volg zijn of haar advies. 
- Als u wordt getest, gaat u in afwachting van het resultaat in quarantaine. 

Wat te doen als u positief test? 
- De academie wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld. U kan mailen naar kim.deboes@habk.be (directeur) 
of ons telefonisch op de hoogte stellen via het nummer 016/568503. 
- In samenspraak met de arbeidsgeneesheer wordt er beslist welke communicatie en maatregelen er nodig 
zijn. 
- In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, studenten en naaste familieleden, kan er overgegaan 
worden tot quarantainemaatregelen voor een bepaalde groep.
- Discretie wordt verzekerd. 
- U moet in isolatie. Dit is voor een periode van minstens 7 dagen. 
- Er wordt geen afstandsonderwijs gegeven aan een individuele student in quarantaine.

Twijfelt u of u naar de academie mag komen? 
- Voelt u zich ziek? 
Blijf thuis en verwittig uw leerkracht (voornaam.naam@habk.be en afwezigheden@habk.be) 

Keert u terug uit een oranje of rode zone in het buitenland? 
- Als studenten terugkomen uit een oranje zone, wordt er beroep gedaan op jullie vrijwillig engagement om 
in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Dit is geen wettelijke verplichting. 
- Studenten die terugkeren uit een rode zone moeten bij aankomst in België onmiddellijk in quarantaine 
gaan en zich verplicht laten testen. Dit is een wettelijke verplichting. Als academie kunnen we studenten die 
terugkeren uit een rode zone in het buitenland de toegang weigeren.  
- Er wordt geen afstandsonderwijs gegeven aan een individuele student die terugkeert uit een oranje of rode 
zone.  

Wat als een leerkracht ziek is? 
- De les wordt geannuleerd of vervangen (rekening houdend met de wettelijke vervangingsregels). 

Beste student,

In deze infobrochure hebben we nog eens alle algemene afspraken en veelgestelde vragen  opgenomen.
We maken er samen een onvergetelijk, artistiek en inspirerend jaar van!

Lesverloop 
Om de lessen vlot te laten verlopen, wordt gevraagd de lesuren te respecteren. De leerkracht zal een kwartier 
vòòr de aanvang van de les aanwezig zijn. De ateliers zijn niet toegankelijk zonder leerkracht.

Schorsing van de les 
Als de les wegens afwezigheid van de leerkracht of door plotse onvoorziene omstandigheden niet kan 
doorgaan, wordt u zo spoedig mogelijk per sms-bericht verwittigd door het secretariaat. Geef wijzigingen 
aan uw persoonlijke gegevens dus steeds door aan het secretariaat. De ateliers worden niet gebruikt bij 
afwezigheid van de leerkracht. Wanneer de leerkracht voor langere duur afwezig is, zal een vervanger worden 
aangesteld door het schoolbestuur conform de wetgeving. 

Veiligheid en preventie 
De studenten leven de veiligheidsvoorschriften na en volgen de instructies van de leerkracht of directie  
aangaande het dragen van aangepaste (bescherm)kledij en het gebruik van beschermingsmiddelen. Ook 
de regels i.v.m. het geldende afvalbeleid dienen te worden gerespecteerd. Er geldt een volledig rookverbod 
op de domeinen van de academie. Er mag geen alcohol geschonken en/of genuttigd worden tijdens de 
lesmomenten.



Brandveiligheid
Bij brandalarm de lokalen meteen ontruimen langs de kortste weg die door de leerkracht bij het begin van 
het schooljaar is getoond.

Verzekering 
De studenten zijn verzekerd voor lichamelijke letsels tijdens hun activiteiten in de school en tijdens extra-
muros-activiteiten die door de academie worden georganiseerd.  Materiële schade wordt niet vergoed. De 
studenten zijn tevens verzekerd voor ongevallen op het traject van huis naar de academie en terug. Heeft 
de student een ongeval met lichamelijk letsel op dit traject, dan moet de academie onmiddellijk ingelicht 
worden. 
De academie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. Laat uw persoonlijke bezittingen niet 
onbeheerd achter.

Extra-muros
In het kader van de lessen worden er extra-muros-activiteiten georganiseerd onder begeleiding van de 
leerkracht. Om deze creatieve uitstappen te bekostigen (toegangsticket, treinticket, …), vragen wij een 
bijdrage aan de studenten.

 
FASE GROEN GEEL ORANJE ROOD 

Risiconiveau nul laag matig hoog 

 Alle studenten 
kunnen 100% 
naar de academie 
komen. 

Alle studenten kunnen 
100% naar de academie 
komen, mits het volgen 
van de veiligheidsregels. 

Maximum 10 studenten 
volgen op hetzelfde 
moment les in het atelier, 
mits het volgen van de 
veiligheidsregels.  
 
Studenten uit de 
risicogroep* enkel na 
akkoord van de 
behandelende arts. 

Maximum 4 studenten 
volgen op hetzelfde  
moment les in het atelier 
of 1-op-1, mits het volgen 
van de veiligheidsregels.  
 
Studenten uit de 
risicogroep* enkel na 
akkoord van de 
behandelende arts. 

 
* Risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, volwassenen met ernstige obesitas, volwassenen met ernstige chronische 

hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen, volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker, volwassenen met type 2 
diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of 
nieraandoeningen. Zwangere vrouwen vallen niet in deze risicogroep. 

 

Maatregelen met betrekking tot Covid19

De overheid heeft de pandemie ingedeeld in verschillende fases. 

Deze fases kunnen veranderen naargelang het aantal besmettingen. Indien de overheid beslist om over te 
schakelen naar een andere fase, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld via mail.  



Afwezigheid
I.v.m.	verificatie	en	inspectie	is	het	uiterst	belangrijk	dat	u	regelmatig	de	lessen	volgt.	Een	afwezigheid	moet	
gewettigd of gerechtvaardigd worden. Hieronder de lijst met de gewettigde afwezigheden. Indien u niet 
aanwezig kan zijn, is het aangewezen om uw leerkracht en de academie te verwittigen. Een telefoontje of een 
sms is geen tastbaar bewijs, een papieren document of mail daarentegen wel.  U kan een mail sturen naar de 
leerkracht (voornaam.naam@habk.be) met in cc afwezigheden@habk.be. Zo is het secretariaat ook meteen 
op de hoogte. U kan desgevallend uw bewijsstuk toevoegen in bijlage. Bij langdurige afwezigheid wegens 
medische redenen is steeds een doktersattest vereist.

Gewettigde afwezigheden
Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn, zo niet wordt deze beschouwd als een 
ongewettigde afwezigheid.
De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd:
1. Ziekte: 
wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, 
volstaat een verklaring door de student. Dit kan maximaal 4 maal per schooljaar het geval zijn. Een medisch 
attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalender-dagen overschrijdt of wanneer 
reeds 4 maal zelf een verklaring van ziekte werd ingediend. Een medisch attest is eveneens vereist voor een 
afwezigheid tijdens evaluatiemomenten.
2. Een document dat aantoont dat de student afwezig was:
 - om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of     
aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont,
 - om een familieraad bij te wonen,
 - om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,
 - omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de    
 jeugdbescherming;
 - om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende      
levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling te beleven,
	-	om	een	andere	officiële	aangelegenheid	bij	te	wonen	-	met	akkoord	van	de	directeur,
 - om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaams gemeenschap voor    
het voltijds secundair onderwijs,
 - wegens school- of beroepsverplichtingen (bv. examens, schooluitstap, zakenreis, …),
 - omwille van de onbereikbaarheid van de academie door overmacht;
 - omwille van activiteiten rond catechese,
 - omwille van een reis,
 - omwille van deelname aan een activiteit voortvloeiend uit het topsportstatuut van de    
leerling voor het betrokken schooljaar
3. Afwezigheid om persoonlijke redenen: 
een ondertekende verklaring van de student.
Deze verklaring is hoogstens 4 keer per jaar mogelijk. Om uitzonderlijke, familiale redenen
kan de directeur beslissen om van dit maximum af te wijken.
4.  Afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 10 van
het academiereglement.


